Je eigen freelance pool bouwen
was nog nooit zo makkelijk.


Iedereen kent de vraag wel. Je hebt specifieke kennis
of skills nodig, voor een zwangerschapsverlof, een
project of een van de vele andere redenen. 

Een freelancer is dan vaak de oplossing.



“Wie kent er nog een
freelancer die...?”

Vanaf nu kan iedere recruiter, HR professional of
lijnmanager deze vraag met een “Ja!” beantwoorden. 


Waarom? Omdat je met Jellow niet alleen heel snel
en eenvoudig je eigen talent pool met freelancers op
kunt bouwen, maar ook tegelijkertijd direct toegang
krijgt tot meer dan 40.000 freelance profielen uit
Nederland en België. 


Freelancers are

here to stay
Freelancers zijn niet meer weg te denken uit de
arbeidsmarkt. Waar in een recent verleden de inzet als
freelancers veelal nog als ‘noodoplossing’ gezien
werd, is dit totaal veranderd. Freelancers zijn een vast
onderdeel geworden van elk goed opererend
team/bedrijf. Om competitief en flexibel te blijven
wordt er door afdelingen en bedrijven een flexibele
schil gecreëerd om het vaste team heen.
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Dat je als recruitmentafdeling actief bezig moet zijn met
het bouwen van ‘talent pools’ is niet nieuw meer. Elke
goed opererend HR- en recruitment team bouwt aan
pools met talent waarmee ze sneller kunnen schakelen
zodra er een vacature ontstaat. 

Naast de pools voor vaste vacatures zijn steeds meer
organisaties bezig met het bouwen van een talentpool
voor freelancers; een freelance pool.
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Toegang tot een netwerk van goede freelancers is voor ieder
bedrijf een voorwaarde. En de komende jaren zal dit alleen maar
belangrijker worden. 



Maar hoe doe je dit? Wat is belangrijk en waar begin je?
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Hoe werkt Jellow?
Beginnen met het werken met Jellow is heel eenvoudig.
Geen ingewikkelde koppelingen of consultants die je
wegwijs maken in moeilijke systemen.

Binnen 24 uur operationeel

Direct je opdracht delen met 40,000 freelancers

Bouw meteen je freelance pool op

Hello Jellow
Wij noemen Jellow ook wel een SwaS-oplossing; Software with a
Service. Want hoe gebruiksvriendelijk onze software ook is, soms
heb je even behoefte aan wat hulp. Wij geloven in de kracht van
de optelsom; Super platform, geweldige freelance profielen en
prettige service.

 

Dat maakt Jellow uniek en daarom maken inmiddels duizenden

Super platform
Geweldige freelance
Prettige service

bedrijven gebruik van het platform. Nooit meer (of op z’n minst
veel minder) gebruik hoeven maken van intermediairs, geen
marges meer op uurtarieven, maar gewoon direct zaken doen
met freelancers. 


Eenvoudig, snel en direct. Zoals het hoort. 


Jellow

profielen

Ready? Set? ...Go!
www.jellow.nl

Het netwerk

Opdrachten

Michael Jansen

Berichten

opdrachtgever

Wij creëren voor jou een online omgeving, uiteraard
Zoek binnen 12.345 freelancers

Zoeken

helemaal in jullie huisstijl. Iedereen binnen jouw bedrijf die
1065 freelancers

Sorteer

Selecteer alles

toegang moet hebben tot deze pool krijgt een persoonlijk
Filters

account. Dit kan direct of je doet dit op een later moment.
Met een account heb je vanaf de eerste seconden volledig
toegang tot meer dan 40K profielen van hoogopgeleide
freelancers. 
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Debra Lane

Web- en app development

Back-end developer
NL

Beschikbaar

Beschikbaar

Amsterdam 2km

€ 95 uurtarief

Land

Nederland

Francisco Russell

België

Back-end developer

Vakgebied

Selecteer

Beschikbaar

Web- en app development

‘s-Hertogenbosch 9km

€ 105 uurtarief

Connie Watson

Beschikbaarheid
Beschikbaar

zet opdrachten uit onder selecties van freelancers en voeg

Vanaf de eerste minuut ben je up-and-running.

Goes 2km

€ 55 uurtarief

Alleen beschikbaar weergeven
Nodig vanaf:

Bessie Webb

interessante freelancers toe aan jouw eigen freelance pool.

1 beoordeling

Web- en app development

Back-end developer

Kijk rond in alle profielen, start met chatten met freelancers,

3 beoordelingen

03 / 03 / 2020

Back-end developer

Web- en app development

Doe direct aan
cherry picking.

Online marketeer
Nodig vanaf:

01 / 03 / 2021
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Je hoeft zelf geen groot netwerk aan freelancers te bezitten om een
snel een goede freelance pool op te bouwen. Kijk welke freelancers jij
interessant vindt en voeg hen toe aan jouw pool. Maak binnen een
paar minuten selecties op basis van skills, vaardigheden, ervaring,
locatie, uurtarief… alles wat jij belangrijk vindt. Zodra je ze toe hebt
gevoegd aan jouw talent pool heb je ze altijd in het vizier.


Ons platform helpt je. Bij elke opdracht die je uitzet worden de
geselecteerde freelancers automatisch uitgenodigd voor jouw
freelance pool. Zou helpt ons platform mee aan de uitbreiding van je
pool zonder dat je hier zelf ook maar iets aan hoeft te doen. De
freelancers houden hun profiel up-to-date, zodat jij ook hier geen
omkijken naar hebt.

Referral recruitment
Iedereen weet hoe krachtig de methodiek van ‘referral
recruitment’ is. Nodig via de speciale button je collega’s uit
om goede freelancers uit te nodigen voor jullie pool. Iedere
manager kent wel een paar freelancers die goed werk
hebben geleverd in het verleden en zal graag meehelpen.
Zij sturen de speciaal gecreëerde link naar hun freelance
netwerk en de freelancers worden automatisch toegevoegd
aan jullie freelance pool.


Het is zelfs mogelijk om de link op je ‘werken-bij-pagina’ te
plaatsen. Freelancers die graag een keer bij je aan de slag
willen, maken hier hun profiel aan.

Nodig freelancers uit

www.jellow.nl

Het netwerk

Opdrachten

Sanne de Vries

Berichten

opdrachtgever

Alles op één plek

Dashboard
Je open opdrachten

Jouw freelance pool

Je hebt

123

HR Manager
04 / 07 / 2020

freelancers in je pool

Opdracht bekijken

Bob Vermuelen

Verzonden naar

Geaccepteerd door

freelancers

freelancers

31

18

Front-end developer with React
+90

Nodig freelancers uit
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Opdracht bekijken

Bob Vermuelen

Verzonden naar

Geaccepteerd door

freelancers

freelancers

12

Senior back-end developer with
Python

9

Opdracht bekijken

In 1 makkelijk dashboard zie jij alle belangrijke
ins-and-outs. Zie hoe jullie freelance pool zich
ontwikkelt of welke opdrachten er momenteel open
staan. Alle belangrijke informatie is hier te vinden.
Zo heb je altijd direct inzicht in de belangrijkste
freelance informatie.

Het snelstgroeiende freelance platform van Nederland

3 dagen geleden

Binnen 24 uur een freelancer gevonden. Super snel,
klantvriendelijk, en freelancers van hoge kwaliteit.
Absoluut een aanrader.

3 dagen geleden

Makkelijk en modern. Jellow wordt een belangrijke
speler.

3 dagen geleden

We zochten een freelance recruiter. Via Jellow binnen
1 uur profiel op de site. Daarna dezelfde dag 19
reacties. 4 kandidaten uitgenodigd die allen voldeden
aan onze vraag. Binnen 2 weken freelancer aan boord.

Let’s go Jellow
Meer informatie of een demo?

Het opbouwen van een talent pool hoeft niet duur
en ingewikkeld te zijn. Neem contact met ons op
voor een demo of meer informatie. Wij vertellen je

informatie@jellow.nl
Ons team staat voor je klaar.

graag meer over alle mogelijkeden die Jellow biedt.



Freelancers vind je makkelijk en snel op jellow.nl

demo@jellow.nl
Ervaar zelf hoe makkelijk het is.

085-8770070
De beller is sneller.

